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P6_TA-PROV(2008)0016

Účinnější politika EU pro jižní Kavkaz: od slibů k činům 

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 17. ledna 2008 k účinnější politice EU pro jižní 
Kavkaz: od slibů k činům (2007/2076(INI))

Evropský parlament,

- s ohledem na svá předchozí usnesení o jižním Kavkazu, a zejména na své usnesení 
obsahující doporučení Radě ze dne 26. února 2004 o politice EU vůči jižnímu Kavkazu1,

- s ohledem na sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu ze dne 11. dubna 2007 
s názvem Černomořská synergie – nová iniciativa pro regionální spolupráci 
(KOM(2007)0160),

- s ohledem na sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu o posílení evropské 
politiky sousedství ze dne 4. prosince 2006 (KOM(2006)0726),

- s ohledem na akční plány evropské politiky sousedství přijaté s Arménií, Ázerbájdžánem 
a Gruzií,

- s ohledem na nástroj pro evropské sousedství a partnerství (NESP), který je úzce vázán na 
provádění společně přijatých akčních plánů a který nahrazuje technickou pomoc dosud 
poskytovanou prostřednictvím programů TACIS a MEDA,

- s ohledem na sdělení Komise Evropské radě a Evropskému parlamentu ze dne 10. ledna 
2007 nazvané Energetická politika pro Evropu (KOM(2007)0001),

- s ohledem na konferenci o evropské politice sousedství, kterou uspořádala Komise dne 3. 
září 2007,

- s ohledem na své usnesení ze dne 15. listopadu 2007 o posílení evropské politiky 
sousedství2,

- s ohledem na doporučení Parlamentního shromáždění Rady Evropy 1771 (2006) a 
usnesení 1525 (2006) o vytvoření paktu stability pro jižní Kavkaz,

- s ohledem na své usnesení ze dne 26. září 2007 na téma „Směrem ke společné evropské 
zahraniční politice v oblasti energií“3;

- s ohledem na své usnesení ze dne 17. ledna 2008 o přístupu k regionální politice v oblasti 
Černého moře4,

- s ohledem na závěry předsednictví Evropské rady ze dnů 14. a 15. prosince 2006 a 21. 
                                               
1 Úř. věst. C 98 E, 23.4.2004, s. 193.
2 Přijaté texty, P6_TA(2007)0538.
3 Přijaté texty, P6_TA(2007)0413.
4 Přijaté texty, P6_TA(2008)0017.
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a 22. června 2007 a na zprávu německého předsednictví o pokroku nazvanou Posílení 
evropské politiky sousedství ze dne 15. června 2007,

- s ohledem na závěry Rady a zástupců vlád členských států na jednání Rady o bezpečnosti 
a rozvoji ze dnů 19. a 20. listopadu 2007 a závazek EU uplatňovat rezoluci Rady 
bezpečnosti OSN 1325 (2000) o ženách, míru a bezpečnosti,

- s ohledem na dohody o partnerství a spolupráci uzavřené s Arménií, Ázerbájdžánem 
a Gruzií,

- s ohledem na závěrečné prohlášení a doporučení deváté schůzky výboru pro parlamentní 
spolupráci EU a Arménie ze dne 30. ledna 2007,

- s ohledem na závěrečné prohlášení a doporučení osmé schůzky výboru pro parlamentní 
spolupráci EU a Ázerbájdžánu ze dne 12. září 2007,

- s ohledem na závěrečné prohlášení a doporučení deváté schůzky výboru pro parlamentní 
spolupráci EU a Gruzie ze dne 26. června 2007, 

- s ohledem na nedávné parlamentní volby v Arménii a v Ázerbájdžánu a zprávy 
pozorovatelů OBSE/ODIHR,

- s ohledem na rezoluci Rady bezpečnosti OSN 1781 (2007) gruzínsko-abcházském 
konfliktu a rozšíření mandátu pozorovatelské mise OSN v Gruzii,

- s ohledem na prohlášení předsednictví Rady 14818/07 o současné situaci v Gruzii a 
14809/07 o usvědčení Ejnuly Fatulajeva v Ázerbájdžánu,

- s ohledem na iniciativu z Baku týkající se rozvíjení spolupráce v oblasti energie a na 
memorandum o porozumění mezi EU a Ázerbájdžánem ohledně strategického partnerství 
v oblasti energetiky podepsané v Bruselu dne 7. listopadu 2006,

- s ohledem na závazek EU podporovat dosažení rozvojových cílů tisíciletí stanovených 
OSN a na Evropský konsenzus o rozvoji1,

- s ohledem na evropskou bezpečnostní strategii nazvanou "Bezpečná Evropa v lepším 
světě" kterou schválila Evropská rada dne 12. prosince 2003,

- s ohledem na monitorovací zprávy parlamentního shromáždění Rady Evropy,

- s ohledem na článek 45 jednacího řádu,

- s ohledem na zprávu Výboru pro zahraniční věci a stanovisko Výboru pro mezinárodní 
obchod (A6-0516/2007),

A. vzhledem k tomu, že na zasedání Rady ve složení pro všeobecné záležitosti ze dne 26. 
února 2001 EU konstatovala, že je připravena hrát aktivnější politickou úlohu v oblasti 
jižního Kavkazu, hledat způsoby, jak podporovat snahy zaměřené na předcházení 
konfliktů v regionu a jejich vyřešení, a účastnit se obnovy po urovnání konfliktů,

                                               
1 Úř. věst. C 46, 24.2.2006, s. 1.
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B. vzhledem k tomu, že železnice Baku-Tbilisi-Kars otevře nové spojení mezi oblastí jižního 
Kavkazu, Tureckem a západní Evropou, ale také zdůrazňuje izolaci Arménie, což je v 
rozporu s cíli EPS, avšak vzhledem k tomu, že budou provedena doporučení skupiny na 
vysoké úrovni pro dopravu a hlavní mezinárodní osou pro oblast Kavkazu zůstane osa 
dopravního koridoru Evropa–Kavkaz–Asie (TRACECA) spojující všechny země této 
oblasti,

C. vzhledem k tomu, že rozšíření evropské politiky sousedství na Arménii, Ázerbájdžán 
a Gruzii znamená podstatný krok kupředu v angažovanosti Unie v této oblasti vytvářející 
nezbytný předpoklad pro aktivní zapojení EU v oblasti jižního Kavkazu a poskytující 
zemím této oblasti možnost užší spolupráce s EU; vzhledem k tomu, že je zapotřebí větší 
počet pobídek motivujících Arménii, Ázerbájdžán a Gruzii na jejich cestě k reformám,

D. vzhledem k tomu, že evropská politika sousedství je založena na sdílení hodnot 
a účinném provádění politických, hospodářských a institucionálních reforem, 
s deklarovaným cílem vytvořit oblast spřátelených sousedů se silnou demokracií 
založenou na fungujícím tržním hospodářství a právním státě,

E. vzhledem k tomu, že pro dosažení lepší a účinnější politiky EU vůči této oblasti, 
a k tomu, aby EU mohla hrát úlohu subjektu zajišťujícího bezpečnost a stabilitu, je nutno, 
aby se evropská politika sousedství rozvíjela; vzhledem k tomu, že EU si v této oblasti 
musí vytvořit jasný profil a vybudovat viditelnější pozici,

F. vzhledem k tomu, že zařazení zemí jižního Kavkazu do evropské politiky sousedství 
předpokládá více odpovědnosti a povinností i na straně těchto zemí; vzhledem k tomu, že 
základními prvky evropské politiky sousedství jsou dobré sousedské vztahy a regionální 
spolupráce,

G. vzhledem k tomu, že pro stabilitu v sousedství EU i pro hospodářský a společenský 
rozvoj oblasti jižního Kavkazu je zásadní mírové vyřešení konfliktu v Náhorním 
Karabachu, který vyostřuje vztahy mezi Arménií a Ázerbájdžánem v Náhorním 
Karabachu a vnitřních konfliktů v Gruzii v oblasti Abcházie a Jižní Osetie,

H. vzhledem k tomu, že pokud mají být účinněji řešeny problémy zemí, které mají společnou 
hranici, musí být další internacionalizace nevyřešených post-sovětských konfliktů jednou 
z hlavních otázek ve vztazích mezi EU a Ruskem,

I. vzhledem k tomu, že význam oblasti pro pozitivní zapojení EU nesouvisí pouze s její 
geografickou polohou jako tranzitní oblasti pro dodávky energie ze Střední Asie 
do Evropy, ale je rovněž založeno na společném zájmu, který sdílí všichni zúčastnění 
a jímž je rozvoj oblasti s cílem posílit demokracii, prosperitu a právní stát a tím vytvořit 
reálný rámec pro regionální a meziregionální rozvoj a spolupráci v oblasti jižního 
Kavkazu, 

J. vzhledem k tomu, že se tato oblast stala dějištěm soupeření mezi strategickými zájmy 
několika velkých geopolitických aktérů; vzhledem k tomu, že individuální akční plány 
partnerství s NATO, jež všechny tři země mají, činí z aliance v oblasti nového aktéra, 

K. vzhledem k tomu, že by k podpoře demokracie, zvýšení energetické bezpečnosti 
a k posílení regionální bezpečnosti v oblasti jižního Kavkazu mohl přispět dialog 
a koordinace mezi EU, Ruskem a USA,
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L. vzhledem k tomu, že Gruzie a Arménie v posledních letech zaznamenaly prudký 
hospodářský růst a Ázerbájdžán se řadí mezi nejrychleji rostoucí ekonomiky na světě 
s 34,5% nárůstem HNP v roce 2006, a to především díky svým zásobám plynu a ropy; 
vzhledem k tomu, že nehledě na toto tempo růstu je pro společnost těchto tří zemí typická 
stále velmi vysoká chudoba a nezaměstnanost a typický je rovněž omezený přístup 
k základním sociálním službám, nízké příjmy a nerovnoměrné rozdělení těchto příjmů,

M. vzhledem k tomu, že v oblasti jižního Kavkazu probíhají destabilizující závody 
ve zbrojení vyznačující se nevídaným hromaděním vojenského arzenálu,

Arménie, Ázerbájdžán a Gruzie v rámci evropské politiky sousedství

1. vítá zařazení Arménie, Ázerbájdžánu a Gruzie do evropské politiky sousedství (EPS) 
a schválení bilaterálních akčních plánů EPS příslušnými radami pro spolupráci, k němuž 
došlo dne 14. listopadu 2006, a vyjadřuje svou podporu pokračujícím snahám o jejich 
realizaci, do níž by se měly zapojit všechny zúčastněné strany tohoto procesu;

2. zdůrazňuje, že politický přístup k těmto třem zemím jižního Kavkazu by neměl přehlížet 
jednotlivé charakteristiky těchto tří států; podporuje rozlišení obsažené v uplatňování EPS 
vůči daným zemím a zdůrazňuje nutnost posílit vztahy EU s těmito zeměmi podle jejich 
jednotlivých úspěchů při provádění příslušných akčních plánů EPS;

3. upozorňuje na geopolitickou situaci Arménie, Gruzie a Ázerbájdžánu ve vztahu k Rusku, 
Íránu a Turecku a na rostoucí zájmy dalších hospodářských mocností jako např. Ruska, 
Spojených států a Číny v této oblasti; považuje proto za krajně důležité, aby se spolupráce 
s jižním Kavkazem stala naprostou prioritou, a to přinejmenším v otázkách týkajících se 
energie;

4. znovu zdůrazňuje, že hlavním cílem EU v této oblasti je podpora rozvoje zemí jižního 
Kavkazu směrem k otevřeným, mírovým, bezpečným a stabilním státům, které budou 
schopné přispívat k dobrým sousedským vztahům v oblasti a k regionální stabilitě 
a budou schopné sdílet evropské hodnoty a rozvíjet institucionální a právní 
interoperabilitu v rámci regionu i s EU; s cílem dosáhnout tohoto cíle vyzývá EU, aby 
vytvořila regionální politiku pro oblast jižního Kavkazu, kterou by společně prováděly 
země v oblasti a jež by byla doplněna jednotlivými dvoustrannými politikami;

5. zdůrazňuje, že evropská politika sousedství byla vytvořena s cílem přesáhnout rozdělení 
Evropy pomocí postupného rozšiřování demokracie, prosperity a bezpečnosti; vyzývá EU 
a země jižního Kavkazu, aby využívaly twinningových programů, dočasného přidělování 
pracovníků a jiných dostupných programů pomoci, rozsáhlých znalostí a zkušeností 
získaných novými členskými státy při reformě společnosti a hospodářství v procesu 
integrace EU, zejména pokud jde o posílení pohraniční stráže a celních orgánů a rozvoj 
regionální spolupráce mezi nimi;

6. zdůrazňuje, že přezkoumání a financování evropské politiky sousedství musí být využito 
k podpoře budování institucí, dodržování lidských práv, právního státu, demokratizace 
a regionální spolupráce; znovu zdůrazňuje, že jsou třeba další pevné kroky ze strany EU, 
aby byla podpořena skutečná regionální spolupráce a integrace; vyzývá Komisi, aby 
pravidelně podávala zprávy o pokroku v procesu regionální spolupráce a své politiky 
a nástroje příslušně přizpůsobovala; s nadšením očekává, až se s cílem zdynamizovat 
a zprůhlednit proces EPS budou rozvíjet stále konstruktivnější vztahy mezi EU 
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a jednotlivými zúčastněnými stranami v partnerských zemích, zejména z řad občanské 
společnosti;

7. bere na vědomí, že díky rychlému a silnému růstu HNP se Ázerbájdžán stal dárcem 
pomoci, zatímco mezinárodní dárci svou činnost v této zemi výrazně snížili; navrhuje, 
aby se EU zaměřila na přenos know-how a osvědčených postupů v rámci twinningu, 
programů TAIEX a Sigma (podle nástroje evropského sousedství a partnerství);

8. domnívá se, že obchodní politika hraje klíčovou roli v zajištění politické stability 
a hospodářského rozvoje, jenž povede ke snížení chudoby na jižním Kavkaze, a že pro 
další integraci EU a jižního Kavkazu má zásadní význam; zdůrazňuje, že pokud jde 
o obchodní politiku, je nutné vzít v úvahu sociální rozměr;

9. podporuje iniciativu Komise vypracovat studii proveditelnosti s cílem zhodnotit možnost 
uzavření dohody o volném obchodu s Gruzií a Arménií; domnívá se, že z této dohody 
budou mít všechny strany prospěch; mezitím vyzývá Komisi a Radu, aby zavedly 
opatření, která by Arménii, Gruzii a Ázerbájdžánu zajistila maximální možný užitek 
plynoucí ze všeobecného systému preferencí, a zdůrazňuje význam členství Ázerbájdžánu 
ve WTO pro další posilování dvoustranných obchodních vztahů; ázerbájdžánské orgány 
vybízí, aby se vypořádaly se zbývajícími překážkami přistoupení k WTO, ke kterým patří 
např. vysoké celní tarify, nedostatek transparentnosti a neúspěchy při prosazování 
obchodních právních předpisů, korupce a neschopnost prosazovat práva duševního 
vlastnictví, a vyzývá Komisi, aby Ázerbájdžán v jeho procesu přistoupení k WTO i 
nadále podporovala;

10. poznamenává, že Gruzie čelí obrovskému tlaku, jehož příčinou je ruské hospodářské 
embargo uvalené na Gruzii před více než rokem, jež gruzínskému zboží uzavřelo cestu 
k tradičním odbytištím a řadu občanů tak připravilo o živobytí; zdůrazňuje, že 
bezodkladné uzavření dohod o volném obchodu s Gruzií je stejně tak důležité pro posílení 
vztahů mezi EU a Gruzií jako pro zmírnění důsledků ruského embarga;

11. zdůrazňuje, že všechny tři státy budou muset pokračovat ve svém úsilí zaměřeném na 
snižování chudoby a dodržování zásady udržitelného rozvoje; navrhuje, aby byly přijaty 
účinné politiky zaměřené na zmírnění sociální polarizace a na zajištění přístupu 
k systémům sociálního zabezpečení; vyzývá Komisi, aby tyto tři země nadále 
podporovala při posilování jejich vnitrostátních kapacit pro zdokonalení a realizaci politik 
snižování chudoby;

12. domnívá se, že evropská politika sousedství poskytuje vynikající rámec pro regionální 
a subregionální spolupráci za účelem vytvoření skutečného prostoru demokracie 
a stability na jižním Kavkazu a v černomořské oblasti; zastává názor, že diferencovaný 
dvoustranný přístup vůči těmto třem zemím jižního Kavkazu se neobejde bez globálního 
mnohostranného rozměru, který povede k rozvoji regionální spolupráce; a proto

- přikládá zvláštní význam aktivního zapojení a začlenění Arménie, Ázerbájdžánu a 
Gruzie do procesu uplatňování černomořské synergie a provádění s ní spjatých 
regionálních projektů;

- přimlouvá se za prohloubení pravidelného politického dialogu mezi EU a Arménií, 
Ázerbájdžánem a Gruzií;
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- vítá skutečnost, že Gruzie a Arménie se připojily k většině prohlášení a stanovisek 
SZBP EU a podporuje rozhodnutí zapojit stejným způsobem Ázerbájdžán;

- naléhavě tyto tři země žádá, aby nebrzdily ani nevetovaly přeshraniční programy a 
projekty financované z prostředků EU, které mají za cíl pokračování v dialogu, 
budování důvěry mezi stranami a řešení regionálních problémů;

- vyzývá k účinnější spolupráci těchto tří zemí v rámci regionálního 
environmentálního střediska jižního Kavkazu;

- žádá, aby byla posílena spolupráce v oblasti svobody, bezpečnosti a práva, a to 
zejména systému správy hranic, migrace a azylu, dále spolupráce v boji proti 
organizovanému zločinu, obchodování s lidmi a drogami, nedovolenému 
přistěhovalectví, terorismu a praní špinavých peněz;

- vyzývá Komisi, aby koordinovala a podporovala činnost členských států, které se 
již do řešení regionálních konfliktů zapojily;

Demokracie, lidská práva a právní stát

13. vyjadřuje své uznání vnitřním politickým a institucionálním reformám, které Arménie 
uskutečnila v návaznosti na ústavní reformu a v souvislosti s prováděním akčního plánu 
evropské politiky sousedství; vybízí arménské orgány, aby pokračovaly v započaté cestě 
a dosáhly dalšího pokroku v posilování demokratických struktur, právního státu a ochrany 
lidských práv; vyzývá zejména k pokračování v úsilí o budování nezávislého soudnictví, 
prosazování reforem policie, veřejných služeb a místních správních orgánů, o boj proti 
korupci a vytvoření fungující občanské společnosti; připomíná prohlášení mezinárodní 
volební pozorovatelské mise, že parlamentní volby uspořádané v květnu 2007 byly 
z velké části v souladu s mezinárodními závazky; věří, že arménské orgány budou více 
spolupracovat s OBSE a Radou Evropy při řešení zbývajících otázek s cílem dále zlepšit 
již dosažené standardy a plně zaručit, aby prezidentské volby, které se mají konat dne 
19. února 2008, byly svobodné a spravedlivé; obecně vybízí k navázání konstruktivního 
dialogu mezi vládou a opozicí, jehož cílem by bylo posílit pluralitu jakožto klíčový prvek 
demokracie; arménské orgány rovněž vyzývá, aby vyšetřily všechna obvinění z násilí 
a špatného zacházení v policejní vazbě a nápravných zařízeních, z korupce a z porušování 
svobody projevu;

14. znovu opakuje své vážné znepokojení nad zhoršující se situací v oblasti lidských práv 
a svobody sdělovacích prostředků v Ázerbájdžánu; vyzývá ázerbájdžánské orgány, aby 
zajistily svobodu sdělovacích prostředků; vítá v této souvislosti prezidentskou milost 
udělenou dne 28. prosince 2007, na základě které bylo z vězení propuštěno šest novinářů, 
a vyzývá ázerbájdžánské úřady, aby ihned propustily všechny novináře, kteří jsou dosud 
vězněni, zamezily obtěžování novinářů, zejména v podobě zneužívání právních předpisů 
o trestném činu pomluvy, a aby vyhlásily moratorium na další používání právních 
předpisů o trestném činu pomluvy, čímž prokáží své závazky vůči svobodě projevu; 
očekává, že ázerbájdžánské úřady budou respektovat doporučení Benátské komise Rady 
Evropy s cílem zajistit svobodu shromažďování a neomezování činnosti politických stran 
vzhledem k volbám, které se mají konat v roce 2008, a že zajistí úplné dodržování 
standardů OBSE; vyzývá rovněž ázerbájdžánské úřady, aby zabránily policejnímu násilí 
a vyšetřily všechna obvinění z údajného špatného zacházení ve vazbě; připomíná, že EU 
je připravena pomoci Ázerbájdžánu při provádění reforem spojených s dodržováním 
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lidských práv a demokracie;

15. bere na vědomí rozsáhlé reformy uskutečněné gruzínskou vládou po růžové revoluci; 
vybízí k dalšímu pokroku, který je třeba učinit v oblasti pluralitního vládnutí a dialogu 
mezi vládou a opozicí, právního státu a dodržování povinností týkajících se lidských práv, 
zejména pokud jde o nezávislost soudnictví, nulovou toleranci k policejnímu násilí, 
reformy trestního soudnictví a zlepšení vazebních podmínek; vyzývá gruzínské orgány, 
aby dodržovaly vlastnická práva, svobodu shromažďování, svobodu projevu, práva 
menšin v souladu s Rámcovou úmluvou o ochraně národnostních menšin a svobodu 
sdělovacích prostředků; očekává, že Gruzie splní cíle akčního plánu EPS a doporučení 
Rady Evropy s cílem dlouhodobé udržitelnosti demokratické vlády a se zvláštním 
zřetelem k respektu vůči pluralitě a opozici, k mechanismům zajišťující kontrolu a 
vyváženost a institucionální reformu;

16. připomíná svou trvalou podporu úsilí Gruzie o provedení politických a hospodářských 
reforem a posílení jejích demokratických institucí, včetně reformy volebního zákona, 
čímž vznikne mírová a prosperující Gruzie, která může přispět ke stabilitě v oblasti i ve 
zbývajících částech Evropy; vyjadřuje hluboké znepokojení nad politickým vývojem 
v Gruzii v listopadu 2007, který vyvrcholil násilným policejním zásahem proti pokojným 
demonstrantům, uzavřením nezávislých sdělovacích prostředků a vyhlášením 
výjimečného stavu; vyjadřuje uspokojení nad tím, že volba prezidenta konaná dne 5. 
ledna 2008 byla, jak vyplývá z celkového hodnocení mezinárodní volební pozorovatelské 
mise, v zásadě v souladu s většinou závazků a norem OBSE a Rady Evropy pro konání 
demokratických voleb; domnívá se, že ačkoli byly zjištěny závažné problémy, které je 
zapotřebí neprodleně řešit, představovaly tyto volby první skutečně konkurenční volbu 
prezidenta, při níž měl gruzínský lid možnost vyjádřit svou politickou volbu; vyzývá 
gruzínské politické síly, aby usilovaly o demokratickou politickou kulturu, v níž je 
politická opozice respektována a kde cílem konstruktivního dialogu je podpořit a upevnit 
křehké demokratické instituce Gruzie; vyzývá gruzínské úřady, aby se nedostatky, na něž 
poukázala předběžná zpráva mezinárodní volební pozorovatelské mise, zabývaly ještě 
před konáním parlamentních voleb na jaře 2008;

17. oceňuje, že prezidentské volby konané dne 5. ledna 2008 proběhly pokojně, a považuje to 
za další krok vpřed v procesu další demokratizace gruzínské společnosti a budování a 
konsolidace gruzínských demokratických institucí; očekává, že nově zvolený prezident 
provede za tímto účelem kroky nezbytné k zahájení konstruktivního dialogu s opozicí; 
vyjadřuje však znepokojení nad celkovým průběhem předvolební kampaně, která byla 
vedena ve značně polarizované atmosféře poznamenané nedostatkem důvěry a neustálým 
obviňováním z porušování pravidel a záměrným směšováním státnické činnosti bývalého 
prezidenta s jeho předvolební kampaní, což přispělo k nerovnosti podmínek této 
kampaně; vyzývá gruzínské úřady, aby se náležitě a neprodleně zabývaly všemi 
stížnostmi na průběh voleb; naléhá na gruzínské úřady, aby věnovaly náležitou pozornost 
připomínkám mezinárodních pozorovatelů a vyřešily všechny problémy, na něž tito 
pozorovatelé upozornili, a aby se řádně a důkladně připravily na nadcházející všeobecné 
volby; vyzývá opoziční síly, aby jednaly zodpovědně, respektovaly výsledky voleb a 
konstruktivně se zapojily do politické diskuse v gruzínských demokratických institucích;

18. zdůrazňuje, že jasný závazek Arménie, Ázerbájdžánu a Gruzie dodržovat lidská práva 
a základní svobody má zásadní význam pro určení jejich budoucích vztahů s EU; 
očekává, že tyto země splní v tomto ohledu cíle akčního plánu evropské politiky 
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sousedství a doporučení Rady Evropy; žádá Komisi, aby se všemi třemi zeměmi 
vyjednala zřízení podvýboru pro lidská práva;

19. očekává, že arménské, ázerbájdžánské a gruzínské úřady zabezpečí před volbami, které se 
budou konat v roce 2008, svobodu projevu, svobodu shromažďování a svobodu 
sdělovacích prostředků; zdůrazňuje, že schopnost těchto zemí umožnit spravedlivý a 
vyvážený přístup k veřejným a soukromým sdělovacím prostředkům a uskutečnit volby 
v souladu s mezinárodními standardy je nezbytná pro další prohlubování jejich vztahů 
s EU;

20. vítá rozhodnutí jmenovat Polsko prostředníkem za EU mezi gruzínskou vládou 
a opozičními sdělovacími prostředky v přípravě voleb, které se budou konat 
v lednu 2008; domnívá se, že zapojení nových členských států, jež mají s danou oblastí 
úzké kulturní a historické vazby, má velký význam;

21. zdůrazňuje význam posílení občanské společnosti a rozvoj mezilidských vztahů podporou 
demokracie a právního státu; podporuje Komisi, aby plně využívala příležitostí, které 
nabízí evropský nástroj pro demokracii a lidská práva mimo jiné pro monitorování 
provádění evropské politiky sousedství; zdůrazňuje, že proces v rámci evropské politiky 
sousedství a zejména monitorování jejího provádění musí být otevřen spolupráci 
a konzultaci s občanskou společností; naléhavě žádá Komisi, aby poskytla příklad 
prostřednictvím vytvoření konkrétního mechanismu pro konzultace s občanskou 
společností; zdůrazňuje, že je důležité zajistit, aby finanční prostředky byly rozdělovány 
spravedlivě bez politicky motivovaných zásahů; vyzývá Komisi, aby rovněž vytvořila 
pokyny pro místní regionální orgány týkající se jejich zvláštní úlohy, kterou hrají 
v provádění akčních plánů politiky sousedství;

22. zdůrazňuje význam spolupráce v oblasti volného pohybu přes hranice EU a sousedních 
států; vyzývá Komisi a Radu, aby co nejdříve zahájily činnost podvýboru EU a Gruzie 
pro svobodu, bezpečnost a právo, aby uskutečnily nezbytné kroky pro zahájení jednání 
o dohodách o zpětném přebírání osob a zjednodušení vydávání víz mezi EU a Gruzií a 
pro uzavření dohody o partnerství mobility s EU, a zdůrazňuje při tom negativní dopady 
zpoždění na vnitřní konflikty v Gruzii a bere na vědomí problémy, které způsobilo 
rozhodnutí ruských orgánů vydat osobám žijícím v oblasti Abcházie a Jižní Osetie ruské 
cestovní pasy; podporuje zahájení jednání o dohodách s Arménií a Ázerbájdžánem; pobízí 
členské státy, aby posílily spolupráci, která zlepší účinnost konzulární služby v zemích 
jižního Kavkazu a urychlí vytvoření společných středisek pro žádosti o vízum; podporuje 
využití doplňkových iniciativ v rámci rozvoje globálního přístupu k migraci ve východní 
a jihovýchodní Evropě;

23. vyzývá rovněž Komisi, aby finančně podpořila přítomnost evropských nevládních 
organizací v Arménii, Ázerbájdžánu a Gruzii za účelem šíření jejich znalostí a zkušeností 
s vytvářením organizované občanské společnosti;

24. vyzývá Komisi, aby vynaložila veškeré úsilí na zprostředkování spolupráce nevládních 
organizací a zástupců občanské společnosti těchto tří jihokavkazských zemí s cílem 
napomoci dialogu, podpořit vzájemné porozumění a náležitě řešit problémy, které tuto 
oblast sužují; vyzývá úřady příslušných zemí, aby takové iniciativě nebránily;

25. zdůrazňuje, že zjednodušení pohybu osob souvisí s bezpečností hranic, a vítá iniciativu 
Komise podporovat regionální spolupráci na jižním Kavkazu v oblasti integrované správy 
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hranic; zdůrazňuje potřebu účinně usnadnit požadavky při udělování víz u malého 
přeshraničního styku; uvědomuje si, že předpokladem pro spolupráci podél celé gruzínské 
hranice s Ruskem je dobrá vůle na obou stranách; zdůrazňuje význam transparentnosti 
rozpočtu a příjmů, což má zajistit, aby vláda před řadovými občany nesla odpovědnost za 
své výdaje;

26. vyzývá všechny tři země, aby zvýšily své úsilí v boji proti korupci a při vytváření 
příznivého obchodního klimatu; zdůrazňuje význam transparentnosti rozpočtu, která je 
zárukou odpovědnosti vlády za veřejné výdaje; zdůrazňuje, že pro růst malých a středních 
podniků a udržitelný hospodářský rozvoj má zásadní význam rozvoj vlastnických práv; 
vybízí k podpoře reforem tržní ekonomiky zaměřených na zvýšení konkurenceschopnosti 
a upevnění soukromého sektoru; podporuje harmonizaci a další zintenzivnění opatření na 
liberalizaci obchodu v souladu se zásadami WTO; zdůrazňuje, že je nezbytné, aby 
hospodářské reformy provázela přiměřená opatření v sociální oblasti;

27. vyzývá gruzínské orgány, aby zajistily, že opatření přijatá v boji proti korupci nebudou 
využita k politickým účelům a aby vyšetřování, soudní stíhání a soudy byly vedeny 
spravedlivě a transparentně;

28. konstatuje, že nevyřešené post-sovětské konflikty a nejistota, kterou vyvolaly, byly 
v zemích této oblasti rozhodujícími faktory zvyšování vojenských výdajů, jež negativně 
ovlivnilo hospodářský a sociální rozvoj v těchto zemích; vyzývá proto státy v této oblasti, 
aby zamezily zvyšování svých vojenských výdajů;

Mírové řešení konfliktů

29. domnívá se, že nalezení mírového řešení přetrvávajících post-sovětských konfliktů je 
klíčem k dosažení politické stability a hospodářského rozvoje na jižním Kavkaze a rovněž 
v širším regionálním kontextu; zdůrazňuje, že EU může významně přispět ke kultuře 
dialogu a k porozumění v regionu a zajištění provádění rezoluce Rady bezpečnosti OSN 
1325 (2000); obhajuje využívání přeshraničních programů a dialogu mezi občanskými 
společnostmi jako nástroje pro transformaci konfliktu a pro vytvoření důvěry v oblastech, 
které tyto země rozdělují; vítá zejména snahy Komise poskytovat Abcházii a Jižní Osetii 
pomoc a informace; podporuje iniciativu zvláštního zástupce EU pro jižní Kavkaz, pana 
Petera Semnebyho, otevřít informační kancelář v obou odtržených regionech; žádá 
Komisi a pana Semnebyho, aby uplatňovali tytéž druhy pomoci a šíření informací i 
v oblasti Náhorního Karabachu;

30. odmítá zahraniční politiku zaměřenou na vytvoření výhradní sféry vlivu; požaduje 
konstruktivní zapojení všech zemích ve sdíleném sousedství a naléhavě žádá Rusko, aby 
nebránilo jakémukoli zapojení EU do řešení konfliktů a mírových operací na jižním 
Kavkazu; 

31. konstatuje, že k protahování konfliktů v oblasti jižního Kavkazu přispívá rozpor mezi 
zásadami sebeurčení a územní celistvosti; domnívá se, že tento problém lze vyřešit pouze 
jednáním na základě zásad vyjádřených v Chartě OSN a Helsinském závěrečném aktu 
a v rámci regionální integrace; konstatuje, že tento proces nelze uskutečnit bez podpory 
mezinárodního společenství, a vyzývá EU, aby iniciovala opatření za tímto účelem; 
domnívá se dále, že pro dosažení dohody o řešení post-sovětských konfliktu v tomto 
regionu je nezbytné zlepšení vztahů mezi národy na základě evropských standardů a 
posílení práv menšin takovým způsobem, že bude posílena občanská soudržnost států na 
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jižním Kavkazu;

32. znovu opakuje bezpodmínečnou podporu územní celistvosti a neporušitelnost 
mezinárodně uznaných hranic Gruzie a podporuje pokračující snahy, které vyvíjejí 
gruzínské orgány k dosažení urovnání vnitřních sporů v Abcházii a Jižní Osetii; vyslovuje 
však politování nad pokračující agresivní rétorikou, kterou účastníci konfliktu při diskusi 
používají, a podporuje výzvu generálního tajemníka Organizace spojených národů, pana 
Ban Ki-moona, k zdvojnásobení úsilí předcházet krokům, které by mohly vést k obnovení 
projevů nepřátelství v Abcházii; vybízí strany, aby plně využívaly dialog a jednání 
s cílem dosáhnout konečného urovnání konfliktu v Jižní Osetii; vyzývá de facto orgány a 
jejich správce, aby zabezpečily bezpečné podmínky pro návrat vnitřně vysídlených osob a 
aby dodržovaly nezcizitelnost vlastnických práv v konfliktních zónách v souladu s výše 
uvedenou rezolucí Rady bezpečnosti OSN 1781 (2007); zdůrazňuje, že nalezení 
uspokojivých řešení otázek základních lidských práv, jako je návrat vnitřně vysídlených 
osob a jejich majetku a řádné vyšetření válečných zločinů a případů zmizelých osob 
všemi stranami, bude hrát klíčovou úlohu pro dosažení jakéhokoli trvalého urovnání 
konfliktů; vyzývá všechny strany, aby se vrátily k jednacímu stolu; a vítá první setkání na 
vysoké úrovni mezi představiteli Gruzie a Abcházie, k němuž po dlouhé odmlce nedávno 
došlo;

33. je toho názoru, že další prodlení v řešení konfliktu v Náhorním Karabachu nejenže 
neprospěje žádné ze zúčastněných stran konfliktu, ale rovněž ohrozí regionální stabilitu a 
bude bránit regionálnímu politickému a hospodářskému pokroku; opětovně vyjadřuje 
respekt a podporu územní celistvosti a mezinárodně uznaným hranicím Ázerbajdžánu i 
právu na sebeurčení v souladu s Chartou OSN a závěrečným aktem helsinské konference; 
vyzývá Arménii a Ázerbájdžán, aby využily všech příležitostí k mírovému vyřešení 
konfliktu v Náhorním Karabachu; připomíná svou silnou podporu Minské skupině, avšak 
lituje, že nedošlo k žádnému významnému pokroku v jednání; vyzývá zúčastněné strany, 
aby provedly příslušné rezoluce Rady bezpečnosti OSN, a zejména aby umožnily všem 
uprchlíkům a vnitřně vysídleným osobám bezpečný a důstojný návrat do jejich domovů; 
varuje před militantní a provokativní rétorikou, která by mohla ohrozit jednací proces;

34. s politováním konstatuje, že snaha přimět tyto tři země v oblasti k bližší spolupráci je 
narušována pokračujícími nevyřešenými konflikty způsobenými územními požadavky 
a separatismem; zdůrazňuje, že oblasti zasažené post-sovětským konfliktem jsou často 
využívány jako bezpečné útočiště pro organizovaný zločin, praní špinavých peněz, 
nedovolené obchodování s drogami a pašování zbraní;

35. připomíná ázerbájdžánským orgánům, že uprchlíků a vnitřně vysídlených osoby by se 
v konfliktu nemělo využívat jako zbraní; požaduje rozhodnou akci na zlepšení životních 
podmínek a sociální situace vnitřně vysídlených osob dříve, než jim bude skutečně 
poskytnuto jejich lidské právo na návrat domů;

36. vyzývá Komisi a členské státy, aby pokračovaly v poskytování finanční pomoci úsilí 
Arménie, Ázerbájdžánu a Gruzie o řešení situace uprchlíků a vysídlených osob tím, že 
pomohou při rekonstrukci budov a výstavbě silnic, infrastruktury pro zásobování vodou 
a elektrickou energií, nemocnic a škol s cílem umožnit těmto společenstvím jejich 
účinnější integraci, neboť bude usnadněn rozvoj v regionech, kde žijí, aniž by bylo 
opomíjeno místní obyvatelstvo, které rovněž často žije pod hranicí chudoby; zdůrazňuje, 
že je nezbytné řešit problém četných minových polí vzniklých v důsledku konfliktu 
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v Náhorním Karabachu, jež dosud působí osobám v oblasti zranění a někdy i smrt;

37. vyzývá klíčové aktéry v této oblasti, aby při řešení přetrvávajících post-sovětských 
konfliktů v regionu hráli konstruktivní úlohu a aby uskutečnili kroky k normalizaci svých 
vztahů se sousedními zeměmi; opakovaně vyzývá Turecko, aby se angažovalo ve vážném 
a intenzivním úsilí o vyřešení neurovnaných sporů se všemi sousedními zeměmi, a to v 
souladu s Chartou OSN a ostatními příslušnými mezinárodními úmluvami, včetně 
svobodné a otevřené diskuse o událostech, ke kterým došlo v minulosti; opakovaně 
vyzývá vlády Turecka a Arménie, aby zahájily proces urovnání dnešních sporů i sporů 
minulosti, a vyzývá Komisi, aby napomáhala usmíření mezi Tureckem a Arménií a 
využila při tom regionální spolupráce, k níž dochází v rámci evropské politiky sousedství 
a politiky černomořské synergie; vyzývá Komisi a Radu, aby s orgány Turecka a Arménie 
řešila otázku otevření turecko-arménské hranice;

38. navrhuje uspořádání konference 3+3 o bezpečnosti a spolupráci na jižním Kavkazu, které 
se zúčastní na jedné straně tyto tři země jižního Kavkazu a na druhé straně EU, Spojené 
státy a Rusko a při níž se bude projednávat otázka bezpečnosti a regionální spolupráce na 
jižním Kavkazu, se zvláštním důrazem na vytvoření vhodného rámce, v němž budou 
řešeny přetrvávající post-sovětské konflikty v této oblasti;

Spolupráce v oblasti energetiky a dopravy

39. připisuje velký význam otevření plynovodu Baku–Tbilisi–Erzerum a ropovodu Baku–
Tbilisi–Ceyhan a zdůrazňuje význam projektů na transkaspický energetický koridor, které 
by přispěly k hospodářskému a obchodnímu rozvoji v regionu a posílily bezpečnost ,
spolehlivost a diverzifikaci dodávek energie a tranzitního systému z Ázerbájdžánu a 
Kaspické nížiny na trh EU; důrazně však žádá zúčastněné země a Komisi, aby v souladu s 
podporou regionální spolupráce, která je jedním z cílů EPS, zahrnuly do plynovodu Baku–
Tbilisi–Erzerum a projektů trans-kaspického energetického koridoru také Arménii;

40. zdůrazňuje význam prohlubování partnerství v oblasti energetiky mezi Evropskou unií 
a Ázerbájdžánem tak, jak to naznačuje výše uvedené memorandum o porozumění ze dne 
7. listopadu 2006, a vítá ochotu vlád Ázerbájdžánu a Gruzie dále hrát aktivní úlohu 
v podpoře tržních dodávek energie a diverzifikace přepravy v této oblasti a tím významně 
přispívat k evropské energetické bezpečnosti;

41. vítá zprávu skupiny na nejvyšší úrovni, nazvanou "Síť pro mír a rozvoj" a sdělení Komise 
Radě a Evropskému parlamentu nazvané "Prodloužení hlavních transevropských 
dopravních os do sousedních zemí" (KOM(2007)0032); opakuje svou podporu vytvoření 
nové infrastruktury a životaschopných dopravních koridorů, které by poskytly 
rozmanitost jak u dodavatelů, tak i tras, jako je energetický koridor, který povede přes 
Kaspické a Černé moře, a plynovod Nabucco, jakož i projekty INOGATE (Mezistátní 
doprava ropy a plynu do Evropy) a TRACECA (Dopravní koridor Evropa-Kavkaz-Asie) 
spojující oblast Černého moře s oblastí Kaspického moře; 

42. bere na vědomí, že vyvstala nová skutečnost, v níž mají prvořadou důležitost změna 
klimatu a bezpečnost dodávek; uznává, že je nezbytné usilovat o diverzifikaci dodávek, 
jíž lze dosáhnout pouze prostřednictvím posílené spolupráce se sousedními státy, zejména 
státy v oblasti jižního Kavkazu a Střední Asie, a podporuje regionální a meziregionální 
rozvoj;  domnívá se, že realizace projektů diverzifikace energií by měla být jednou 
z priorit posílené EPS, a požaduje zvýšení podpory zlepšování investičního klimatu 
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a regulačního rámce na základě zásad Smlouvy o energetické chartě v odvětví energetiky 
v zemích výroby a tranzitu energie;

43. konstatuje, že ázerbájdžánské zásoby plynu a ropy bude podle odhadů možné těžit dalších 
patnáct až dvacet let; konstatuje, že podle posledních odhadů ropná pole pod Kaspickým 
mořem představují okolo 14 miliard barelů a zásoby zemního plynu dosahují hodnot mezi 
850 a 1 370 miliardami m3; je si vědom toho, že je nutno vyvinout úsilí, aby se předešlo 
tomu, že se země ocitne v pasti „kletby zdrojů“; zdůrazňuje proto význam udržitelných 
alternativ z hlediska politického i hospodářského; vyzývá ázerbájdžánskou vládu, aby 
uskutečnila nezbytné kroky k přijetí potřebného právního a provozního rámce s cílem 
umožnit, aby pomoc EU v oblasti obnovitelných zdrojů energie a energetické účinnosti 
byla co nejlépe využita;

44. se zájmem vítá návrh Komise na vypracování studie o životaschopnosti případné 
„sousedské dohody o energetice“, a proto vybízí členské země EPS, aby dodržovaly 
mezinárodní právo a závazky, které přijaly na světových trzích;

45. podporuje úsilí, které vyvíjí arménská vláda na brzké uzavření stávajícího bloku jaderné 
elektrárny Medzamor a nalezení vhodné alternativy pro zásobování energií, jak to 
požaduje Evropská unie, avšak vyjadřuje své znepokojení nad rozhodnutím vlády postavit 
nový blok v téže elektrárně nacházející se v seismické oblasti a vybízí arménské orgány, 
aby hledaly alternativní řešení v oblasti zásobování energií;

46. doporučuje, aby se v rámci spolupráce v oblasti energetiky zohledňovala rovněž vlastní 
potřeba a přínos jednotlivých států v oblasti energetiky, zejména pokud jde o přístup 
k energii; vyzývá Komisi, aby zajistila, aby projekty v oblasti energetiky financované 
s využitím oficiální rozvojové pomoci v rámci evropského nástroje sousedství 
a partnerství měly přímý dopad na snižování chudoby a prospěch pro místní obyvatelstvo; 
vyzývá Komisi, aby posílila svou podporu úsilí těchto tří států, včetně přenosu 
technologií, v boji proti změně klimatu a vyhledávání specifických případů s cílem řešit 
neefektivní výrobu energie a spotřební vzorce;

47. bere na vědomí inter-regionální projekt železnice Baku-Tbilisi-Kars; zdůrazňuje, že tato 
iniciativa otvírá cestu k lepší hospodářské a politické integraci států této oblasti do 
evropské a mezinárodní ekonomiky a přispěje k rozvoji hospodářství a obchodu v této 
oblasti; zdůrazňuje však, že tento projekt obchází stávající a plně funkční železniční trasu 
v Arménii; naléhavě žádá státy jižního Kavkazu a Turecko, aby prováděly účinnou 
politiku regionální hospodářské integrace a aby se zdržely jakýchkoli krátkozrakých 
a politicky motivovaných projektů v oblasti energetiky nebo dopravy, které by byly 
v rozporu s pravidly EPS týkajícími se udržitelného rozvoje;

Další poznámky

48. připomíná svůj požadavek, aby pravidelné zprávy zvláštního zástupce EU pro jižní 
Kavkaz, včetně závěrečné souhrnné zprávy předložené na konci mise, byly Parlamentu 
k dispozici;

49. vítá rozhodnutí Komise ze dne 10. května 2007 obnovit svou delegaci v Jerevanu a do 
konce roku 2007 otevřít delegaci v Baku; vyzývá Komisi, aby zajistila, že tyto delegace 
budou bez dalšího odkladu funkční;
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50. považuje za velmi důležité zvětšit viditelnost zvláštního zástupce Evropské unie pro jižní 
Kavkaz, pokud se má zlepšit komunikace EU vůči příslušným zemím a jejím občanům; 
domnívá se, že v tomto ohledu má aktivní zapojení občanské společnosti zásadní význam;

51. vyzývá Komisi a Radu, aby na základě konkrétního úspěchu jednotlivých zemí zvážila 
nové posílené dohody s těmito zeměmi;

52. vyzývá parlamenty dotčených zemí, aby posílily zastoupení parlamentní opozice ve 
svých delegacích ve výboru pro parlamentní spolupráci, a podporuje prohloubení 
regionální parlamentní spolupráce, včetně Parlamentního shromáždění pro hospodářskou 
spolupráci v oblasti Černého moře (BSEC) a Parlamentní iniciativy pro jižní Kavkaz;

53. zdůrazňuje potřebu využít stávající mnohostranné organizace k posílení vzájemného 
působení mezi Evropskou unií a zeměmi EPS;

54. znovu zdůrazňuje, že je nezbytná spolupráce orgánů EU s ostatními dvoustrannými 
a mnohostrannými subjekty, aby byla zajištěna soudržnost mezi akčními plány a závazky 
vůči Radě Evropy, OBSE, NATO a OSN;

55. zdůrazňuje význam oblasti jižního Kavkazu pro EU a potřebu uskutečňovat různé akční 
plány evropské politiky sousedství, které bude Parlament bedlivě sledovat; 

o

o o

56. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vládám a parlamentům
členských států, Arménie, Ázerbájdžánu a Gruzie a vládám Turecka, Spojených států 
amerických a Ruské federace a generálnímu tajemníkovi OSN.
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